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Résumé:   
En raison des pressions et des changements qui ont eu lieu dans l'environnement de travail des 

entreprises, une prise de conscience croissante de la nécessité d'intégrer les dimensions de la responsabilité 

sociale dans les activités économiques des petites entreprise privées, et ceci dans tous les processus de 

développement en tant que partenaire à part entière dans la vie quotidienne de la communauté. 

L'engagement de l'entrepreneur à adopter la responsabilité sociale repose essentiellement sur ses 

convictions et ses attributs de croire à la nécessité de contribuer à l'avancement de la société et de son 

développement, selon les ressources et le potentiel qu’elle possède son entreprise, à  ce stade là apparaitre 

le rôle de l'agence nationale de soutien à  l'emploi des jeunes (ANSEJ) qui est la plantation de l'esprit 

d’initiative chez les entrepreneurs qu’elle soutenus et d'inculquer les notions de responsabilité sociale dans 

une perspective stratégique plus organisée et plus efficace pour assurer la compatibilité entre la 

performance économique et la performance sociale,  éthique et juridique. 

Cette étude a montré que l'agence de Tebessa n'exerce pas son rôle désiré, ni sur les conditions de prêt 

lors de l'étude du projet ni dans la formation destinée aux jeunes entrepreneurs, l’édite étude a suggéré la 

nécessité d'inclure le thème de la responsabilité sociale dans les programmes de formation et de suivi les 

jeunes investisseurs en permanence pour  les motiver  d’exercer  les démentions  de la responsabilité 

sociale. 

Les mots clés: la responsabilité sociale, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension 

éthique, la dimension  légale, ANSEJ  

(JEL) Classification : M12, M13, M14, P35  

  :ملخص
املسؤولية االجتماعية يف أبعاد  دمجنتيجة الضغوطات والتغريات اليت شهدهتا وتشهدها بيئة عمل املؤسسات، تزايد الوعي بضرورة 

فالتزام املقاول . ارها شريكا كامال يف احلياة اليومية للمجتمعيف كل عمليات التنمية، باعتب للمؤسسات املصغرة اخلاصةاملمارسات االقتصادية 
تمع وتطوره بتبين املسؤولية االجتماعية يرتكز بالدرجة األوىل على قنـاعاته و ما يتمتع به من مسات مبادراتية تؤمن بضرورة املسامهة يف رقي اجمل

يف غرس وتنمية روح املبادرة ( ANSEJ)الة الوطنية لتدعيم و تشغيل الشباب وفق ما متتلكه املؤسسة من موارد و إمكانات، وهنا يربز دور الوك
ق بني لدى املقاولني املدعمني من طرف الوكالة وغرس مفاهيم املسؤولية االجتماعية ضمن منظور إسرتاتيجي أكثر تنظيما و فعالية، ليضمن التواف

 . األداء االقتصـادي و األداء االجتمـاعي واألخالقي والقانوين
وقد اتضح من خالل هذه الدراسة أن وكالة تبسة ال متارس الدور املنشود منها ال على صعيد القرض عند دراسة املشروع، وال على صعيد     

ب التكوين املقدم للشباب املقاول، حيث اقرتحت الدراسة ضرورة تضمني حمور يتعلق باملسؤولية االجتماعية يف برامج التكوين ومتابعة الشبا
 .املستثمر بصفة دائمة للممارسة والتحلي بأبعاد املسؤولية االجتماعية

 ANSEJللمؤسسات، البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد األخالقي، البعد القانوين،   املسؤولية االجتماعية: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة 
االجتماعية للمؤسسات االقتصادية يف القطاع اخلاص والعام، وأصبح احلديث عنها يف اآلونة  ظهر االهتمام مبوضوع املسؤولية

األخرية عنوانا للمؤمترات والندوات، وجماال للدراسات واألحباث سواء من قبل األفراد أو مراكز البحوث واملنظمات الدولية، كما تزايد 
نه ال يوجد اتفاق عام لدى األطراف املعنية على حتديد تعريف واضح للمسؤولية االهتمام هبا حىت من قبل احلكومة، لكن رغم ذلك فإ

االجتماعية بصفة عامة واملسؤولية االجتماعية ألصحاب املشاريع املقاولتية بصفة خاصة، وكيفية قياسها من ناحية التكاليف والعوائد 
  .االجتماعية

هتمامات االجتماعية و البيئية يف املمارسات االقتصادية للمؤسسة ضمن فتبين املقاول ملبادئ املسؤولية االجتماعية بدمج اال
رؤى إسرتاتيجية قابلة للتجسيد و االستمرارية و ليس بشكل رمزي ساعي لتحسني صورة مؤسسته ومسعته؛ يرتبط بقناعاته و إمانه 

تعه بقدرات شصصية و كفاءات تسيريية متكنه من بدوره املتجدد يف خدمة اجملتمع و حتسني جودة حياة األفراد ورفاهيتهم، و يتطلب مت
اجلمع بني الدور التنموي االقتصادي احملافظ على البيئة و الدور االجتماعي يف نسق واحد، و يستلزم وعي متنامي لذا كل طرف من 

 .أصحاب املصاحل للمشاركة الفعالة يف تعميمها
ت اليت خصصتها اجلزائر إىل ترقية ونشر الفكر املقاوال،ي، وتشكل تعد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أهم الوكاال

أحد احللول ضمن سلسلة من التدابري املوجهة للتصفيف من حدة البطالة وإدماج الفئات الشابة يف احلياة العملية، كما تتمثل أمهيتها 
داث فرص عمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة، استح: يف إنشاء مؤسسات مصغرة اليت تؤدي إىل حتقيق مجلة من األهداف من أمهها

 . الوطينترقية روح املبادرة الفردية واجلماعية، احملافظة على الصناعات التقليدية واحلرفية، احملافظة على التوازن بني املناطق على املستوى 
قتصادية حبثة، وأهنا ال تويل اهتماما كبريا إن كل األهداف املعلنة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تبني للوهلة األوىل أهنا ا

 باألبعاد البيئية، االجتماعية واألخالقية ضمن مشاريعها املقاولتية املدعمة لصاحل الشباب، رغم أن التحديات الراهنة توجب عليها تبين
، وأن تلزم املقاولني (RSE)ة تلك األبعاد اليت تندرج ضمن التوجه احلديث للمؤسسات االقتصادية أال وهو املسؤولية االجتماعي
وعليه جاءت هاته الورقة . الشباب بانتهاج هذا التوجه يف اسرتاتيجية تسيري مؤسساهتم املصغرة عرب براجمها التكوينية املوجهة هلم

 :  البحثية لتسلط الضوء على اإلشكالية الرئيسية التالية
الية تبسة في خلق المسؤولية االجتماعية لدى الشباب ما مدى مساهمة الوكالة الوطنية لتدعيم وتشغيل الشباب لو 

 المستثمرين؟
 : تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية

 ما ذا نقصد باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وما هي جماالت تطبيقها؟ -

 ما هي أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات؟ -

 لشباب يف خلق املسؤولية االجتماعية لدى املستثمرين الشباب؟ما هو دور وكالة تبسة لدعم وتشغيل ا -
 تأطري مفاهيمي ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمقاولني الشباب؛ -: أهداف الدراسة

 .إبراز دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف خلق املسؤولية االجتماعية لدى املقاولني الشباب -
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 منهجية الدراسة الميدانية
اعتمـــــدنا يف دراســـــتنا علـــــى املـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي للتعـــــرف علـــــى دور الوكالـــــة الوطنيـــــة لـــــدعم تشـــــغيل الشـــــباب يف تفعيـــــل        

ـــــق الـــــيت تواجههـــــا مـــــن أجـــــل تنميـــــة هـــــذا التوجـــــه  ـــــة لـــــدى املقـــــاولني الناشـــــئني املســـــتفيدين مـــــن القـــــروض  والعوائ املســـــؤولية االجتماعي
ــــة  ــــة بعــــ  ومتــــت الدراســــة  مــــن خــــالل إعــــداد مقابل ــــل معطياهتــــا،  وقــــد تضــــمن دليــــل املقابل ــــة بواليــــة تبســــة وحتلي مــــع مســــئويل الوكال

األســـــئلة املتعلقـــــة مبـــــدى اكتســـــاهبم للمعـــــارف املتعلقـــــة بأبعـــــاد املســـــؤولية االجتماعيـــــة و مـــــدى اهتمـــــامهم هبـــــا عنـــــد التقريـــــر للموافقـــــة 
 .ذه املفاهيم لدى طاليب القروضعلى املشروع، كذلك التعرف على الصعوبات اليت تواجه الوكالة يف صقل ه

ــــة حمــــاور، حيــــث  ــــل احملــــور األول علــــى جمموعــــة        ــــع اســــتبيان متكــــون مــــن ةالة ــــا بتوزي ــــيت أجريناهــــا قمن ــــة ال باإلضــــافة إىل املقابل
ــــول املشــــروع أو رفضــــه، أمــــا فيمــــا  ــــ  ا ــــة يف ا ــــاذ القــــرار لقب حملــــور مــــن األســــئلة املفتوحــــة حــــول مكانــــة أبعــــاد املســــؤولية االجتماعي

الثــــــاين فقــــــد تضــــــمن معلومــــــات لتقصــــــي أراء املســــــئولني  حــــــول الــــــربامج التكوينيــــــة املقدمــــــة للشــــــباب املقــــــرتض  ومــــــدى فعاليتهــــــا يف 
صـــــــقل مفـــــــاهيم املســــــــؤولية االجتماعيـــــــة لــــــــديهم، أمـــــــا فيمــــــــا  ـــــــ  احملـــــــور الثالــــــــث فقـــــــد تضــــــــمن جمموعـــــــة مــــــــن األســـــــئلة متعلقــــــــة 

حيـــــث   اخـــــذ عينـــــة عشـــــوائية  تكونـــــت مـــــن . نصـــــب احلـــــايل و ســـــنوات اخلـــــربةباملعلومـــــات الشصصـــــية للمســـــتجوبني كـــــاجلنس و امل
 . سبع إطارات بالوكالة مقسمة إىل ةالث إناث و أربعة ذكور

 اإلطار المفاهيمي للمسؤولية االجتماعية: المحور األول
 تعريف المسؤولية االجتماعية  -أوال

ريف معني يفي بإعطاء مضمون شامل وجامح لظاهرة ما، و يكون من الصعب يف كثري من األحيان االتفاق على حتديد تع
تزداد هذه الصعوبة كثريا إذا ما اقرتنت بالعلوم السلوكية و االجتماعية، و هذا ينطبق على مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات و 

   0202ه أنه وحلد سنة حبثا يؤكد في( Archie B Caroll)اليت عرفت بأمناط و أشكال خمتلفة، حيث صدر آلرشي كارول 
ولنتصور عدد التعاريف احلالية لذلك سنحاول اجيازها  . iتعريفا أكادمييا قدم للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 73إحصاء أكثر من 

 : كما يلي
ي النواحي ما يتوقعه المجتمع من المؤسسات ف"تعريفا للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات معتربا إياها  Carrollأعطى ا الباحث  

المسؤولية االجتماعية ": كما يلي( Peter Drucker)فيما عرفها بيرت دراكر  "iiاالقتصادية، التشريعية، األخالقية والتقديرية
وقد شكل هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات الالحقة وفتح الباب واسعاً " هي التزام المنظمة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه

 .iiiباجتاهات خمتلفة لدراسة هذا املوضوع
كما ميكن أن نستعرض من خالل هذا اجلدول أهم التعاريف اليت قدمت ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من طرف 

 :ivبع  املنظمات الدولية
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 مفهوم المسؤولية االجتماعية (:1)الجدول رقم 
 التعريف اسم المنظمة

يف تأةري عملياهتا يف اجملتمع و تؤكد مبادئها و قيمها يف أساليبها  طريقة تنظر فيها املنشآت مكتب العمل الدولي
 .و عملياهتا الداخلية و يف تفاعلها مع قطاعات أخرى

مجلس األعمال العالمي للتنمية 
 المستدامة

االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال بالتصرف أخالقيا و املسامهة يف حتقيق التنمية 
على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة و عائالهتم، إضافة االقتصادية و العمل 

 .إىل اجملتمع احمللي و اجملتمع ككل
التزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع  البنك الدولي 

لوب  دم موظفيهم و عائالهتم و اجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة الناس بأس
 .التجارة و  دم التنمية يف آن واحد

مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية و  الغرفة التجارية العالمية
اجتماعية، و بالتايل فاملسؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات احلسنة من رجال 

 .قانونيا األعمال دون وجود إجراءات ملزمة
 

 0، اجمللد مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراساترمزي بودرجة، املسؤولية االجتماعية وأةرها على صورة املؤسسة،  :المصدر
  003 ، ص0202، اجلزائر، 0 ، البليدة6العدد 

 :يالحظ على هذه التعاريف املقدمة من طرف املنظمات واهليئات ةالةة أمور هي
 كز على موضوع معني مل يتناوله تعريف آخر؛أن كل تعريف ير  -
 أن معظمها يركز على مسألة احلد األدىن وهو الذهاب إىل أبعد مما تفرضه القوانني والتشريعات؛ -
أن معظم املنظمات واهليئات تعرف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وفق ما يليب رغبة أصحاب املصاحل من موظفني،  -

 .  جمتمع، بيئة ومسامهني
ليس فقط . خالصة القول أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تعين التصرف على حنو يتسم باملسؤولية االجتماعية واملسائلةو 

املؤسسات و اجملتمعات احمللية  املوظفني والزبائن واحلكومة و: األخرى مبن فيهم أصحاب المصلحةأمام أصحاب امللكية و لكن أمام 
 .األجيال القادمةو 

  جاالت تطبيق المسؤولية االجتماعيةم -ثانيا
إن رجل األعمال عندما يتبىن فلسفة املسؤولية االجتماعية يف ممارساته ونشاطاته، عليه أن يأخذ بعني االعتبار اجملاالت 

تجابة وميكن تصنيف األنشطة ذات االس. االقتصادية واالجتماعية والبيئية، حيث إمهال جمال معني يؤةر سلبا على باقي اجملاالت
 :vاالجتماعية وفقا ملا يلي

مثال ذلك أن تتحرى املؤسسة الصدق واألمانة يف اإلعالنات اخلاصة  :المسؤولية االجتماعية في الممارسات التسويقية -1
ب خلق فتتجنب اإلعالنات الكاذبة واملبالغ فيها، وتقوم بتوجيه املستهلكني لشراء املنتجات املالئمة الحتياجاهتم وجتن مبنتجاهتا،

 .حاجات ال مربر لوجودها
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مثال ذلك أن تتسم عمليات تصنيع املنتج بضمان األمان، والسهولة يف  :المسؤولية في الممارسات ذات العالقة بالمنتج -2
 . إخل، فاملؤسسة الذكية هي اليت تصنع منتج يوافق توقعات ورغبات املستهلك ويتعداها إىل ما هو أجود وأرقى.....االستصدام

فاألنشطة املسؤولة اجتماعيا فيما    هذا اجملال ميكن أن تتضمن إسرتاتيجيات : المسؤولية عن تعليم وتدريب العاملين -3
  .املؤسسة يف جمال تنمية مهارات العاملني وحتسني قدراهتم املهنية

تلويث البيئة واستنزاف املوارد  ويربر ذلك مثال من خالل االهتمام بتجنب: المسؤولية عن البيئة وتنميتها والحفاظ عليها -4
 .الطبيعية، باإلضافة إىل االهتمام باستصدام الفاقد يف العمليات اإلنتاجية

وقد تشتمل هذه التصرفات برامج تنمية العالقات االجتماعية واملشاركة يف : تصرفات تستهدف تنميــة العالقــــات مع العامليـن -5
 .اخل......مثل الرعاية الصحية والتسلية واألنشطة الرتفيهية ا اذ القرارات وحتسني مزايا العمل،

مثل رفع مسامهة املرأة يف جمال العمل وتوظيف األقليات وعدم التمييز بني األفراد : األنشطة التي تساهم في تحقيق العدالة -6
 .اخل.......املؤهلني لشغل الوظائف وفقا للنوع أو الدين أو اللون أو األصول العرقية

ويتم ذلك من خالل التصرفات اليت جتعل من بيئة العمل مكانا آمنا من املصاطر الصحية واملهنية : توفير بيئة عمل آمنة -7
 .باإلضافة إىل النظافة وتوفري سبل الراحة

عمال القيام بأنشطة تعكس االهتمام بقضايا ومشكالت اجملتمع مثل تقدمي التربعات واملشاركة يف األ :ممارسة تصرفات أخرى -8
 .اخلريية

 أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: المحور الثاني
إننا إذا متعنا جيدا يف آراء الباحثني حول أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، جند أهنا تتبع منوذجني أساسيني يف توجهها 

  vi.منوذج أصحاب املصاحل و النموذج املفاهيمي: ومها

 لحنموذج أصحاب المصا -أوال
يقصد بأصحاب املصاحل كل األطراف اليت تتبادل العالقة واملصلحة مع املؤسسة من داخلها ومن خارجها، وعليه فإن أبعاد 

 املسؤولية يرى الباحثني الغاليب والعامري أنحيث . املسؤولية االجتماعية حسب هذا النموذج تعين االستجابة لكل طرف منهم
مع املالكني، العاملني، الزبائن، املنافسني، اجملهزين، اجملتمع، البيئة، احلكومة ومجاعات  القاتالع يف تتمثل االجتماعية للمؤسسة
  viii:الشكل التايل يبني خمتلف عناصر املسؤولية االجتماعية و اليت تعرف بأصحاب املصاحل vii.الضغط االجتماعي

 أصحاب المصالح في المؤسسة(: 1)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source: jeme et souhie, le developpement durable perçu les entreprises, université paris 1 panthéon-serbonne, 

2003, p12 
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 : و فيما يلي شرح خمتصر هلذه العناصر
 المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع المحلي  -1

د متانة العالقات معه وتعزيزها، من خالل بذل يعترب اجملتمع احمللي بالنسبة ملؤسسات األعمال شرحية مهمة إذ تتطلع إىل جتسي
املسامهة يف دعم البنية التحتية، إنشاء اجلسور واحلدائق، املسامهة يف احلد من مشكلة البطالة، :  املزيد من الرفاهية العامة واليت تشمل

دين، تقدمي العون لذوي االحتياجات دعم بع  األنشطة الرياضية والرتفيهية، احرتام العادات والتقاليد، دعم مؤسسات اجملتمع امل
 اخل....اخلاصة

 المسؤولية االجتماعية اتجاه المستهلكين -2
تتمثل يف تقدمي املنتجات بأسعار ونوعية مناسبة، اإلعالن الصادق، وتقدمي منتجات آمنة، تقدمي إرشادات واضحة بشأن 

عد البيع، والتزام بالتطوير املستمر للمنتجات، والتزام بعدم خرق املنتج واستصداماته، التزام املؤسسات مبعاجلة األضرار اليت حتدث ب
 اخل...قاعدة العمل مثل االحتكار

 ؤولية االجتماعية اتجاه البيئةالم -3
محاية البيئة من األضرار الناجتة عن نشاط املؤسسة، املسامهة يف محالت البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية، تبين سياسة بيئية 

 .خلا...رشيدة
 المسؤولية االجتماعية اتجاه المساهمين -4

تعظيم قيمة السهم وحتقيق أقصى ربح ممكن، محاية أصول املؤسسة، احلق يف   تتمثل مسؤولية املؤسسة اجتاه املسامهني يف
 يف القرارات احلصول على املعلومات الكافية عن أداء املؤسسة، التعامل العادل مع املسامهني من دون أي متييز، وإشراك املسامهني

 .اهلامة للمؤسسة
 المسؤولية االجتماعية اتجاه العاملين -5

تتضمن احرتام قوانني العمل، وضمان حق العامل يف التدريب والتكوين املستمر، وحقوقه النقابية، وإشراكه يف ا اذ القرارات، 
 اخل...حتقيق األمن الوظيفي واألمن من حوادث العمل

 الموردين المسؤولية االجتماعية اتجاه -6
جيب على املؤسسة يف إطار التزامها مبسؤوليتها اجتاه املوردين أن حترتم مطالبهم املشروعة، وتسديد حقوقها اجتاههم يف اآلجال 

 اخل... احملددة، الصدق و اجلد يف التعامل معهم
 النموذج المفاهيمي للمسؤولية االجتماعية -ثانيا

ة االجتماعية يف شكل هرم يعرف يف الوسط األكادميي املصت  يف إدارة األعمال األبعاد األربعة للمسؤولي Carrollمثل  
 ix:والشكل املوايل ميثل ذلك اهلرمبهرم كارول، 
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 Carollهرم أبعاد المسؤولية االجتماعية  حسسب  (: 2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soure : Archie B CARROLL, the pyramid of corporate sacial responsibility : toward moral management of 

organization stackholders, Business horizons,  vol 34, no 4, 1991, p42 

 
يتضح من خالل الشكل السابق أن البعدين االقتصادي و القانوين مها اجلانب الرئيسي من أعمال املؤسسة و منذ فرتة ليست 

اعدة املادية لبناء اهليكل اهلرمي للمسؤولية االجتماعية، بينما ميثل البعدين األخالقي و اإلنساين قمة بقصرية، و بالتايل فهما ميثالن الق
و فيما يلي توضيح خمتصر هلذه . اهلرم و مها األكثر حداةة و معاصرة يف تعامل وتوجه املؤسسات يف عالقتها وتفاعلها مع اجملتمع

 :األبعاد
 وجمدية نافعة املؤسسة تكون إىل خلق القيمة من خالل إنتاج السلع و اخلدمات؛ أي أن هذا البعد يشري :البعد االقتصادي -1

 .اقتصاديا، و ذلك هبدف خلق فرص العمل و مصادر الدخل
 وعدم الشرعية األعمال بتنفيذ التزامها من خالل اآلخرين القوانني، واكتساب ةقة بإطاعة املؤسسة أي التزام :القانوني البعد -2
 .بالقانون، ففي حالة عكس ذلك فإهنا تقع يف إشكالية قانونية املصلة عمالباأل القيام

 إيذاء عن متتنع وأن باألعمال الصحيحة، تلتزم وأن أخالقية، أسس على املؤسسة مبنية تكون أن مبعىن :األخالقي البعد -3
، وتعمل جنبا إىل جنب مع األبعاد القانونية اآلخرين، فهذه السلوكات هي مبثابة أعراف و تقاليد وقيم متوارةة ومتجددة بذات الوقت

 .xيف ترسيخ املسؤولية االجتماعية
وتطوير  تنمية يف اإلسهام على وتعمل صاحلة املؤسسة تكون أن ميثل هذا البعد قمة اهلرم، و يعين :(الخيري)اإلنساني  البعد -4

سة تبادر فيها بشكل إنساين وتطوعي من خالل برامج ال وهي عادة مبادرات طوعية غري ملزمة للمؤس احلياة؛ نوعية حتسني اجملتمع و
ترتبط بالعمل بشكل مباشر وقد تكون لعموم اجملتمع أو لفئات خاصة به ككبار السن و غريها وال تتوخى إدارة املؤسسات من هذه 

 .الربامج ارتباطها املباشر بزيادة األرباح أو احلصة السوقية أو غريها

 المسؤولية الخيرية
 وحتسني اجملتمع يف املوارد تعزيز يف يسهم صاحل كمواطن التصرف

احلياة نوعية  
 المسؤولية األخالقية

 مراعاة املنظمة للجانب األخالقي يف قراراهتا مما يؤدي إىل أن تعمل بشكل صحيح وحق و عادل

 المسؤولية القانونية
 إطاعة القانون و الذي يعكس ما هو صحيح أو خطا يف اجملتمع وهو ما ميثل قواعد العمل األساسية

 المسؤولية االقتصادية
 تحقيق المنظمة عائدا وهذا ما يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى
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 تبسة لدعم وتشغيل الشباب في خلق المسؤولية االجتماعية لدى المستثمرين دور وكالة: المحور الثالث

 (ANSEJ)عرض عام للوكالة الوطنية لتدعيم و تشغيل الشباب  -أوال
ــــــة لتــــــدعيم وتشــــــغيل الشــــــباب         ــــــة الوطني ــــــرب الوكال ــــــوازن االقتصــــــادي إذ تعت ــــــريا يف حتقيــــــق الت تلعــــــب املشــــــاريع املقاوالتيــــــة دورا كب

 . من أهم املمولني واملدعيمني للمقاوالتية يف اجلزائر وتعترب املوجه الرئيسي هلذه الفئة من املقاولني الناشئني
اذ قامــــــــة بتمويــــــــل ودعــــــــم مئــــــــات اآلالف مــــــــن  0993 وتشــــــــغيل الشــــــــباب ســــــــنة حيــــــــث تأسســــــــت الوكالــــــــة الوطنيــــــــة لــــــــدعم       

حيــــــث اعتـــــربت الفـــــرتة املمتـــــدة مــــــن  xi.0207مـــــن األنشـــــطة املصــــــغرة  منـــــذ نشـــــأهتا إىل غايـــــة ســـــنة  377املؤسســـــات الصـــــغرية  يف 
املســـــتفيدين منهـــــا، الفـــــرتة املثلـــــى مـــــن حيـــــث اإليـــــرادات والنمـــــو االقتصـــــادي للوكالـــــة و الشـــــباب  0202إىل غايـــــة ســـــنة  0993ســـــنة 

اعتــــــربت هــــــذه الفــــــرتة اكــــــرب حتــــــدي للوكالــــــة نظــــــرا إىل زيــــــادة الطلــــــب  0202إىل غايــــــة ســــــنة  0200إال أن الفــــــرتة املمتــــــدة مــــــن ســــــنة 
ـــــدة مـــــن ســـــنة  ـــــبالد، أمـــــا الفـــــرتة املمت ـــــه ال ـــــك راجـــــع إىل الوضـــــع السياســـــي الـــــذي مـــــرت ب ـــــة حمققـــــة وذل علـــــى القـــــروض مـــــن دون رحبي

د اعتمــــــدت احلكومــــــة سياســــــات خمتلفــــــة لضــــــبط و تعــــــوي   اخلســــــائر الــــــيت تعرضــــــت هلــــــا خــــــالل إىل غايــــــة يومنــــــا هــــــذا فقــــــ 0202
 .الفرتة السابقة

ــــق اســــتدامتها        ــــيت اتبعتهــــا احلكومــــة مــــن اجــــل ضــــمان جنــــاح املشــــاريع املمولــــة مــــن طــــرف الوكالــــة وحتقي ومــــن أهــــم السياســــات ال
إىل بـــــرامج تدريبيــــــة تلـــــيب حــــــاجتهم وتوضـــــح صــــــعوبات اختيــــــار للصضــــــوع (  الشـــــباب املقــــــاولني)  إلـــــزام املســــــتفيدين مـــــن القــــــروض 

املشـــــروع املناســـــب الــــــذي حيقـــــق احتياجــــــات املســـــتهلك وحيقــــــق املردوديـــــة لصـــــاحب املشــــــروع و الـــــبالد، ويتضــــــمن برنـــــامج التكــــــوين 
؛ وحـــــــدة مخــــــس وحــــــدات متمثلــــــة يف وحــــــدة اخللــــــق املتضــــــمنة لقجــــــراء و اإلنشــــــاء يف مــــــا يتعلــــــق بالبيئــــــة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة

التســـــــويق و املتمثلـــــــة يف أحبـــــــاث الســـــــوق، وحـــــــدة الضـــــــرائب و املتمثلـــــــة يف قواعـــــــد الضـــــــرائب؛ وحـــــــدة التصطـــــــيط املـــــــايل املتمثلـــــــة يف 
 .     وحدة احملاسبة وااللتزامات القانونية. تصميم امليزانية، وإدارة النقدية، وحتليل املصروفات واملنتجات

 ئولين تحليل ومناقشة المقابلة مع المس -ثانيا
ــــــربت  املقابلــــــة مــــــع كوســــــيلة لتحديــــــد أمهيــــــة ممارســــــة املســــــؤولية االجتماعيــــــة مــــــن وجهــــــة  نظــــــر مســــــئويل الوكالــــــة كــــــذلك         اعت

حتديـــــد تـــــوجههم حنـــــو هـــــذه املمارســـــات و مـــــدى اســـــتعدادهم لتوجيـــــه الشـــــباب املســـــتثمر طـــــاليب القـــــروض ســـــواء عـــــن طريـــــق توقيـــــف 
 .سؤولية االجتماعية او عن طريق التوعية عرب برامج التكوين املقدمة هلماملشروع يف حالت تضاربه مع احد أبعاد امل

ــــــق أبعــــــاد املســــــؤولية         ــــــاك وعــــــي كــــــايف ملــــــدى أمهيــــــة تطبي ــــــا أن هن ــــــاء املقابلــــــة يتضــــــح لن ــــــه أةن فمــــــن خــــــالل مــــــا   الكشــــــف عن
 أن تطبيقهــــــا يبقــــــى عبــــــارة االجتماعيــــــة و مــــــا حيققــــــه مــــــن منفعــــــة و اســــــتدامة لكــــــل مــــــن الــــــوطن، الوكالــــــة و صــــــاحب املشــــــروع ، إال

عــــــن تطلعــــــات مرجــــــوة وقــــــد عــــــرب املســــــئولني عــــــن عــــــدم قــــــدرهتم عــــــن ردع طــــــاليب القــــــروض مــــــن خمالفــــــة بعــــــد مــــــن أبعــــــاد املســــــؤولية 
االجتماعيـــــة عـــــن طريـــــق رفـــــ  املشـــــروع وخاصـــــة البعـــــد االجتمـــــاعي و البعـــــد البيئـــــي أمـــــا فيمـــــا  ـــــ  البعـــــد القـــــانوين فأكـــــد الـــــبع  

 .هاته النقطتني و هذا ما  وله القانون هلمعلى انه ميكن الوقوف عند 
ــــه ال ميكــــن رفــــ  مشــــروع ميكــــن إن يتعــــارض مــــع املعــــايري       ــــا احــــد املســــئولني ان أمــــا فيمــــا  ــــ  البعــــد االجتمــــاعي فقــــد أكــــد لن

ةر االجتماعيــــة و الثقافيـــــة للمجتمـــــع إذا كـــــان القـــــانون يســــمح لـــــه مبمارســـــة هـــــذا النشـــــاط، كمـــــا انــــه ال ميكـــــن رفـــــ  مشـــــروع قـــــد يـــــؤ 
( مقــــــاولني النجــــــارة)ســــــلبا علــــــى حمــــــيط األفــــــراد أو يتســــــبب باإلزعــــــاج هلــــــم  و عــــــرب عــــــن هــــــذا األمــــــر بإعطائنــــــا مثــــــال متحــــــور حــــــول 

الـــــذين يفتحـــــون منشـــــاهتم يف منـــــاطق ســـــكنية وأكـــــد أهنـــــم حيصـــــلون علـــــى الـــــرخ  ملزاولـــــة النشـــــاط مـــــن املصـــــاحل املعنيـــــة و بالتـــــايل ال 
 .ميكن رف  طلب مشروعهم
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  البعـــــد البيئــــي فقــــد أكــــد لنـــــا انــــه ال توجــــد هنــــاك صـــــالحية هلــــم لــــرف  مشــــروع قـــــد يــــؤةر ســــلبا علــــى البيئـــــة أو أمــــا فيمــــا  ــــ    
ــــــاك  ــــــذي ميارســــــه، وان هن ــــــة مــــــن جــــــراء النشــــــاط ال ــــــى حتمــــــل املســــــؤولية فيمــــــا  ــــــ  األضــــــرار الــــــيت تصــــــيب البيئ ــــــزام املســــــتثمر عل إل

 .        جهات معنية هتتم هبذا اجملال
جلانــــــب الثـــــــاين مــــــن املقابلــــــة إىل نوعيــــــة التكـــــــوين املقــــــدم للمقــــــاولني الناشــــــئني  ومـــــــا هــــــي مكانــــــة املســـــــؤولية وقــــــد تطرقنــــــا يف ا      

 . االجتماعية يف هذه الدورات التكوينية وهل ميكن صقل مفاهيم املسؤولية االجتماعية هلم من خالل هذه الدورات
ـــــه يـــــتم إجـــــراء الـــــدورات التكوي       ـــــة   الكشـــــف ان نيـــــة بصـــــفة إجباريـــــة للمســـــتفيدين مـــــن القـــــروض تـــــدوم فـــــرتة مـــــن خـــــالل املقابل

التكــــــوين أربعــــــة أيــــــام متتاليــــــة يــــــتم فيهــــــا تــــــدريب املســــــتثمرين حســــــب الوحــــــدات الــــــيت نصــــــت عليهــــــا الوكالــــــة األم و الــــــيت   ذكرهــــــا 
ولية ســـــــابقا، وان عـــــــدد األســـــــاتذة املـــــــاطرين يتكـــــــون مـــــــن اةنـــــــان حيـــــــث أكـــــــد لنـــــــا احـــــــد األســـــــاتذة املـــــــاطرين انـــــــه ال وجـــــــود للمســـــــؤ 

االجتماعيـــــة يف بـــــرامج التكـــــوين إال أننـــــا حنـــــاول إدراجهـــــا بصـــــفة غـــــري مباشـــــرة مـــــع الربنـــــامج نظـــــرا ألمهيتهـــــا و الفوائـــــد الـــــيت تعـــــود هبـــــا 
علــــى كـــــل مــــن الوكالـــــة و املســــتفيد نفســـــه، كمـــــا أكــــد لنـــــا انــــه مـــــن الصــــعب صـــــقل هـــــذه املفــــاهيم مـــــن خــــالل دورة واحـــــدة يف هـــــذا 

 .   اجملال
 الستبيان الموجه لعمال الوكالةتحليل نتائج ا -ثالثا

 سنتناول يف هذه النقطة حتليل أهم النتائج املتوصل يف عملية االستبيان
 تقييم الخصائص الشخصية للمستجوبين  -1

هنـــــــاك عالقـــــــة بــــــــني اخلصـــــــائ  الشصصــــــــية للمســـــــئولني كســــــــنوات اخلـــــــربة ، الوظيفــــــــة الـــــــيت يشــــــــغلها وبـــــــني دوره يف صــــــــقل 
ماعيـــــة لـــــدى الشـــــباب طـــــاليب القـــــروض، لـــــذلك خصصـــــنا جـــــزء مـــــن االستقصـــــاء يضـــــم جمموعـــــة مفـــــاهيم وممارســـــات املســـــؤولية االجت

مــــــن األســـــــئلة أردنـــــــا مـــــــن خالهلــــــا اســـــــتنتاج مـــــــدى تـــــــأةري هــــــذه اخلصـــــــائ  علـــــــى القـــــــرارات املتصــــــذة  صـــــــوص املمارســـــــات ألبعـــــــاد 
 . املسؤولية االجتماعية ومعرفة أرائهم حول دور التكوين يف غرس هذه املفاهيم

 
 فة الحالية  وسنوات الخبرة بمدى اهتمام المؤسسة بممارسة أبعاد المسؤولية االجتماعيةعالقة الوظي - أ

 : يبني اجلدول التايل توزيع املستجوبني حسب الوظيفة وسنوات اخلربة يف الوكالة
 توزيع المستجوبين حسب الوظيفة(: 22)الجدول رقم 

 سنوات الخبرة العدد الوظيفة
 ر سنواتأكثر من عش 0 مكلف باإلعالم

 ما بني سنة و مخس سنوات 0 مرافق رئيسي
 أكثر من عشر سنوات 0 مرافق
 ما بني ست سنوات و عشر سنوات 22 إطار 

 23 المجموع
 .من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

ناصب وخربات كافية  وهلم بتقدمي إجابات من خالل اجلدول التايل يتضح لنا أن العينة املستجوبة متيزت بتواجد أفراد ذوي م
 . ذات موضوعية و مصداقية تسمح لنا بإعطاء نتائج دقيقة لدراستنا



 

 

في خلق المسؤولية االجتماعية لدى  (ANSEJ)دور -يحياوي جالل الدين، أ بوسبتة محمد . بودرجة رمزي، أ. د
- الشباب المستثمرين دراسة حالة وكالة تبسة

 

 JFBE 256 ألعمالاقتصاديات المال وامجلة 

 قياس مكانة أبعاد المسؤولية االجتماعية في دراسة المشاريع المعروضة أمام الوكالة  - ب
اريع املقدمة للوكالة، إذ تبني لنا من خالل اإلجابات متثل السؤال األول يف معرفة األسس اليت يتم من خالهلا  املوافقة على املش       

اليت حتصلنا عليها أن األغلبية  اكدو على أن املردودية من املشروع أهم األسس اليت جيب أن يتضمنها املشروع للموفقة عليه، أما هناك 
ليه ميكن القول بأنه   التطرق إىل بعد وع. من أكد على أن مل يكن املشروع مليب حلاجات ورغبات السوق فال ميكن املوافقة عليه
 .واحد من أبعاد املسؤولية االجتماعية أال وهو البعد االقتصادي وهتميش باقي األبعاد

يف حني  متثل السؤال الثاين يف األخذ بأبعاد املسؤولية االجتماعية كأحد العناصر األساسية للموافقة على املشروع حتديد البعد      
 :   نسبة للوكالة و كانت اإلجابات موزعة كالتايلأكثر أمهية بال

 يوضح أهمية أبعاد المسؤولية االجتماعية للموافقة على المشروع(:  23)الجدول رقم 

 النسب التكرارات األهمية
 %23 22 مهم

 %27 27 غير مهم

 %022 23 المجموع
 .من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

من املستجوبني  عربو عن أمهية إعطاء أبعاد املسؤولية االجتماعية مكانة  %23من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أن      
من املستجوبني على أنه ال توجد  43%بشروط قبول املشروع وأن هذه األبعاد تأخذ بعني االعتبار خالل دراسة املشروع يف حني عرب 

ال تأخذ بعني االعتبار يف تقييم املشروع مربرين إجابتهم بأن الوكالة هتتم بتشغيل الفرد دون التطرق هلذه أمهية هلذه األبعاد و أهنا 
 .األبعاد

 .يوضح البعد األكثر أهمية بالنسبة للمسئولين للموافقة على المشروع(:  24)الجدول رقم 
 التكرارات أبعاد المسؤولية االجتماعية

 22 البعد االقتصادي

 20 الجتماعيالبعد ا

 22 البعد القانوني

 22 البعد البيئي

 22 المجموع
 .من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أن أغلبية املسئولني املستجوبني الذين يعطون أمهية للمسؤولية االجتماعية يعتربون أن      
هو البعد الوحيد الذي يعترب مهم بالنسبة هلم، يف حني أن هناك مسئول يعترب انه باإلضافة مع البعد االقتصادي ال  البعد االقتصادي

فمن خالل هذه النتائج يتضح لنا انه   هتميش البعدين القانوين و البيئي . بد من توفر البعد االجتماعي للموافقة على املشروع
 . للموافقة عن املشروع

فيما يتعلق بالسؤال الثالث فقد تضمن جمموعة من األسئلة للكشف عن ما إذا يتم التطرق ملوضوع املسؤولية االجتماعية مع أما      
 :  طالب القرض أو هتميش هذا اجلزء خالل املقابلة وقد حتصلنا على النتائج التالية
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 .لمشروع على لجنة المداوالتالمواضيع المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية أثناء عرض ا(:25)الجدول رقم 

 التكرارات العبارة البعد
 ال نعم

 20 26 كيفية تلبية املشروع لرغبات وحاجات املستهلك احمللي البعد االقتصادي 

 20 22 كيفية تغطية التكاليف املستقبلية وسبل دفع القرض

 22 27 ائدة يف اجملتمعكيفية مراعاة املعايري االجتماعية و األخالقية الس البعد االجتماعي 

 20 26 اخلضوع للقوانني املوضوعة ألخذ و تسديد القرض البعد القانوني

 27 22 االلتزام بدفع الضرائب 

 26 20 سبل معاجلة اآلةار السلبية اليت سيتسبب هبا املشروع البعد البيئي 
 .من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا االهتمام مبناقشة البعد االقتصادي مع طالب القرض أكثر أمهية من باقي األبعاد مث من      
أما فيما    البعد . يليه البعد القانوين الذي اعتربه املسئولني ذو أمهية وجيب التأكد من خمططات طالب القرض بااللتزام هبذا البعد

 .  ى بأمهية كبرية لذلك ال يتم التطرق إليه بصفة دائمة، أما البعد البيئي فيعترب مهمش كليا وال يتم التطرق إليهاالجتماعي فهو ال حيظ

 تقييم البرامج التكوينية المقدمة للشباب المقترض -2

ق ملوضوع املسؤولية    صي  جزء من االستبيان للتعرف على حمتوى الربامج التكوينية املقدمة للشباب املقرتض وهل يتم التطر     
االجتماعية يف الدورات التكوينية، كذلك للتعرف إذا ما كانت هناك فائدة من هذه الربامج وهل ميكن توعية املقاولني الناشئني بأمهية 

تكوين؟ إذ جاء السؤال األول على الصيغة التالية فيما تتمثل أهم حماور وأهداف ال. تطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية من خالهلا
 :وكانت النتائج على النحو التايل

اتفق اجلميع على إن أهم حماور التكوين متثلت يف كيفية تسويق املنتجات و إىل كيفية تسديد الضرائب و القوانني اليت جيب       
فة املفاهيم األساسية أما فيما    أهداف التكوين فقد متثل يف هدف و حيد أال وهو إحاطة املستثمر بكا. مراعاهتا لتسديد القرض

 . لتسيري املشروع وضمان استدامته
حيث متثل السؤال الثاين من هذا احملور يف معرفة مكانة املسؤولية االجتماعية يف الربنامج التكوينية املقدمة من طرف الوكالة و      

 :كانت النتائج على النحو التايل
 ة في برامج التكوينيوضح مكانة المسؤولية االجتماعي(:  26)الجدول رقم 

 تكرارات اإلجابات العبارة
 ال نعم

 23 2 هل للمسؤولية االجتماعية مكانة بربنامج التكوين
 من إعداد الباحثني :المصدر

من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا انه ليست هناك مكانة لتعريف املستثمرين بأمهية ممارسة املسؤولية االجتماعية يف     
 . ممؤسساهت
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أما فيما    السؤال الثالث و األخري من  احملور الثاين فكان هبدف معرفة أراء املسئولني حول هذه الربامج التكوينية وهل من     
 :فائدة يف توعية املقرتضني ألمهية ممارسة املسؤولية االجتماعية داخل مؤسساهتم وكانت النتائج على النحو التايل

 RSEمسئولين لبرامج التكوين وتوعية المستثمرين بأهمية تقييم ال( 27)الجدول رقم 

 تكرارات اإلجابات العبارة
 ال نعم

تعترب برامج التكوين املقدمة للشباب ذات أمهية للتطوير مهارات الشباب 
 املستثمر

22 20 

توعية املستثمرين بأمهية املسؤولية االجتماعية يعود بفائدة للوطن و الوكالة و 
 .تهاملستثمر ذا

22 20 

 من إعداد الباحثني باالستعانة بنتائج االستبيانالمصدر 

من خالل نتائج املقدمة لنا من إجابات املسئولني ميكن القول بان برامج التكوين ذات أمهية بالغة يف تطوير مهارات املقاولني 
 .الناشئني من حيث القيادة وتسيري املشروع و بالتايل حتقيق االستدامة للمؤسسة

أما فيما يتعلق بتوعية الشباب املستثمر بأمهية ممارسة املسؤولية االجتماعية يف مؤسساهتم فريى األغلبية أهنا تعود بفائدة  على كل     
 .من الوطن و الوكالة و املستثمر نفسه يف حني عرب البقية القلة على أهنا ما من فائدة منها

 
 الخاتمة

ة موضــــــوع يصــــــعب تطبيقــــــه علــــــى أرض الواقــــــع لكــــــن بشــــــكل عــــــام ميكــــــن القــــــول املســــــؤولية االجتماعيــــــة للمؤسســــــة اخلاصــــــ
أهنـــــا مســـــؤولية املقــــــاول؛ فتبـــــين املســــــؤولية االجتماعيـــــة يرتكــــــز بالدرجـــــة األوىل علـــــى قنـــــــاعاته و مـــــا يتمتــــــع بـــــه مــــــن مســـــات مبادراتيــــــة 

ات، وهنـــــــا يــــــربز دور الوكالـــــــة تــــــؤمن بضـــــــرورة املســــــامهة يف رقـــــــي اجملتمــــــع و تطـــــــوره وفــــــق مـــــــا متتلكــــــه املؤسســـــــة مــــــن مـــــــوارد و إمكانــــــ
 .الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب يف غرس و تنمية روح املبادرة لدى املقاولني املدعمني من طرف الوكالة 

ـــــار الوكالـــــة الوصـــــي و املتتبـــــع الـــــدائم للمقـــــاولني الناشـــــئني ممـــــا  وهلـــــا  ـــــاء وغـــــرس مفـــــاهيم أبـــــباعتب ن تكـــــون اجلهـــــة املعنيـــــة لبن
ــــــــة ضــــــــمن ــــــــني األداء االقتصـــــــــادي و األداء  املســــــــؤولية االجتماعي ــــــــق ب ــــــــة ليضــــــــمن التواف منظــــــــور إســــــــرتاتيجي أكثــــــــر تنظيمــــــــا و فعالي

 . حددها كارول يتا أبعاد املسؤولية االجتماعية الاالجتمـاعي و البيئي و القانوين واليت متثل يف جممله
ـــــيت قمنـــــا هبـــــا ـــــائج الدراســـــة ال ـــــة ال متـــــارس الـــــدور امل ؛فمـــــن خـــــالل نت ـــــا أن الوكال ـــــى صـــــعيد مـــــنح يتضـــــح لن نشـــــود منهـــــا ال عل

ــــــــا إىل تقــــــــدمي جمموعــــــــة مــــــــن  ــــــــد دراســــــــة املشــــــــروع أو علــــــــى صــــــــعيد التكــــــــوين املقــــــــدم للشــــــــباب املقــــــــاول وعليــــــــه ارتأين القــــــــروض عن
 : االقرتاحات واملتمثلة يف

 منح السلطة الكافية ملمارسة املسؤولية االجتماعية على الشباب املستثمر؛ 
  كالة قصد توعيتهم بأمهية ممارسة املسؤولية االجتماعية؛إعداد برامج تكوينية للمؤطرين بالو 
 تضمني حمور يتعلق باملسؤولية االجتماعية يف برامج التكوين؛ 
 متابعة الشباب املستثمر بصفة دائمة للممارسة هذه املفاهيم؛ 
 حتفيز املستثمرين ملمارسة هذه املفاهيم بتقدمي امتيازات لكل من ميارسها يف مؤسسته؛ 
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